A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

2018. február

AKTUÁLIS

Március: Barlangok Hónapja
A márciusban ismét megrendezésre kerülő Barlangok Hónapja kampány célja hazánk különleges
barlangjainak bemutatása, népszerűsítése. A hónap során a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
különleges barlangi programokkal és akciókkal várja a látogatókat.
Március 3.: Manótúra az Abaligeti-barlangban
Az óvodás, kisiskolás gyermekek a mesés elemekkel átszőtt barlangtúrán Moszanka és Pipisztrella
segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élővilágot, megtudhatják, mi
mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. A túra résztvevőinek létszáma korlátozott,
ezért előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 72/498-766. Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 10.00
óra; a program időtartama: 1 óra. A részvételi díj: a barlangi belépő ára.
Szezonnyitó akció az Abaligeti-barlangban
Az Abaligeti-barlangba március 15-én, 16-án, 17-én és 18-án belépőjegyet váltók a fenti napokon a
belépőjegy felmutatásával a nyitvatartási időben ingyenesen látogathatják meg a pécsi Pintér-kert
Arborétumot.
Március 24.: Denevérkaland
A résztvevő gyermekek egy játékos tárlatvezetés és foglalkozás keretében ismerhetik meg a
denevérek titokzatosnak tűnő világát, majd élményt adó kirándulást tehetnek a Denevér tanösvényen.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3383. Helyszín, időpont: Abaliget,
Denevérmúzeum, 10.00 óra, a program időtartama: 1,5-2 óra, ingyenes program.
Információk: www.ddnp.hu • www.facebook.com/dunadrava
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Konferenciák és szakmai találkozók zajlottak a Mohácson
Február folyamán három szakmai rendezvényt tartottak Mohácson, illetve a Mohácsi Nemzeti
Emlékhelyen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével.
Február 1-jén történészek, akadémikusok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeit
mutatták be a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen rendezett szakmai találkozón. A találkozó elsődleges
célja felkészülés a mohácsi csata 500. évfordulójának méltó megünneplésére, valamint az addig
megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelések megvitatása volt.
Február 2-án, Mohács Város Polgármesteri Hivatalának díszteremében került megrendezésre a Vizes
Élőhelyek Világnapja ünnepi rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium, Mohács Város
Önkormányzata, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti
Bizottság közös szervezésében. Az esemény programjában az értékes szakmai előadások mellett
terepi program is szerepelt a Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegységében.
Február 8-án a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen a Nemzeti Örökség Intézete szervezésében megtartott
Emlékhelyek Napja Workshopon hazánk nemzeti és történelmi emlékhelyeinek fenntartói mutatták be
a folyamatban levő fejlesztéseket. A résztvevők megvitatták az ismeretterjesztés, oktatás és turizmus
vonatkozásában a magyarországi emlékhelyeken megvalósítható elképzeléseket, valamint tárgyaltak
a 2018 májusában lebonyolításra kerülő Emlékhelyek Napja országos eseménysorozatról.

Márciustól minden nap várja a
látogatókat a Pintér-kert Arborétum
Március 1-jétől október 31-ig a pécsi Pintér-kert Arborétum
főszezoni nyitvatartással várja vendégeit:
hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig,
pénteken 8.00-18.00 óráig,
szombaton és vasárnap 10.00-18.00 óráig.
Az arborétumról részletes ismertetés honlapunkon található:
www.ddnp.hu/pinter-kert

Főszezoni nyitva tartás Abaligeten
Az Abaligeti-barlangban és a Denevérmúzeumban március 15-én lép életbe az október 15-ig érvényes
nyári nyitvatartási rend. A két látványosság naponta 9.00 és 18.00 között fogadja a vendégeket, a
barlangban az utolsó vezetés 17.00-kor indul.

Makrofotók Baranyából
Március 5-től április 5-ig tekinthető meg Sellyén az
Ormánság Közösségi Házban Balogh László természetfotó
kiállítása.
A fotók alkotója a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
túravezetője, kinek természetfotói sikerrel szerepelnek
pályázatokon és kiállításokon egyaránt. A kiállításon
bemutatásra kerülő képek elsősorban a Villányi-hegységben,
valamint a Mecsekben, illetve a Dráva mentén készültek.
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KÖRNYEZETI NEVELÉS

Kikelet a természetben – rajzpályázat
Kikelet a természetben címmel rajzpályázatot hirdetett meg óvodásoknak és általános iskolásoknak
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontja. A tetszőleges technikával
készülő, A4 vagy A3 méretű rajzok beküldési határideje: 2018. március 23., péntek. A részleteket az
ide kattintva letölthető felhívásban lehet elolvasni: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2657

Akciós osztálykirándulási lehetőségek 2018. márciusban
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékek védelme mellett mindig is nagy
hangsúlyt fektetett az aktív kikapcsolódással egybekötött szemléletformáló, oktató tevékenységre.
Ennek jegyében ajánljuk akciós osztálykirándulásainkat, melyek keretében a gyerekek játszva tanulva
töltődhetnek fel energiával és ismerkedhetnek meg a védett területek élővilágával.
Pécsett a Tettye Oktatási Központban és a Pintér-kert Arborétumban a gyógynövényekkel, a
térképen való tájékozódással, az időjárás-előrejelzéssel és az arborétum élővilágával ismerkedhetnek
a diákok. A Szaporcán található Ős-Dráva Látogatóközpont izgalmas programokkal várja az
érdeklődő gyerekeket. Lehetőség nyílik megismerni a Dráva csodás élővilágát, valamint a
hagyományos gazdálkodási formákat. A látogatóközpont majorjában magyar szürkemarhák, parlagi
szamarak, hucul lovak, valamint racka és cikta juhok élnek, a velük való találkozás felejthetetlenné
teszi a szaporcai kalandokat! Kölkeden, a Fehér Gólya Múzeumban a gólyák életével, vándorlásával
lehet ismerkedni, majd a Boki-Duna mellett a régmúlt korok halászati eszközeit és módszereit
csodálhatják meg a résztvevők. Abaligeten a program délelőtti részében a barlang titokzatos világát
ismerhetik meg a diákok, majd a denevérek életébe nyerhetnek betekintést; a délután programja
pedig egy izgalmas kirándulás a Denevér tanösvényen. Az abaligeti programot játékos vetélkedő
zárja.
A programok részletes ismertetői a http://www.ddnp.hu/kornyezeti-neveles címről tölthetők le.

Madarak és Fák Napja verseny – jelentkezési határidő: március 5.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Madarak és Fák Napja alkalmából országos
versenyt hirdet a 2017/2018-as tanévre. Az ingyenes versenyre 10-14 éves (5-8. osztályos) tanulókból
álló háromfős csapatok jelentkezését várjuk. A verseny Baranya megyei területi fordulójának helyszíne
idén is a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pécsett működő Tettye Oktatási Központja lesz. A
területi forduló győztes csapata jut tovább az országos döntőbe, ahol az első 5 helyezett csapat fődíja
egy ötnapos természetvédelmi táborban való részvételi lehetőség a szegedi Fehér-tavon. A verseny
részletes kiírása és tartalma a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján található:
www.mme.hu

Pályázati felhívás – Találd meg, írd le és őrizd meg!
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya által életre hívott Vadonleső
Program és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság a Vizes Élőhelyek Világnapja
alkalmából tematikus pályázatot hirdetett meg a vizes élőhelyek és azok élővilágának jobb
megismerése, megismertetése céljából. A pályázattal kapcsolatban további információk megtalálhatók
a www.vadonleso.hu a www.facebook.com/vadonleso és a www.termeszetvedelem.hu honlapján.
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Diákok ingyen utazhatnak a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre
A 1502/2017. (VIII.) Kormányhatározat intézkedése alapján az iskolai szervezett csoportos utazás
keretében díjmentesen vehető igénybe a vasúti utazás az országos múzeumok, nemzeti emlékhelyek
és műemlékek meglátogatása céljából. Tájékoztatjuk az érdeklődő iskolákat, hogy a szervezett iskolai
csoportok díjmentes MÁV utazási kedvezménye érvényesíthető a Mohácsi Nemzeti Emlékhely
felkeresése esetében is.
A lehetőséggel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatóak a Mohácsi Nemzeti Emlékhely honlapján
www.mohacsiemlekhely.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjai
2018. márciusban és április elején
Március folyamán: Halvány sáfrány túra Csokonyavisontán
Jelvénygyűjtő túra
A PROGRAM A HALVÁNY SÁFRÁNY VIRÁGZÁSÁHOZ IGAZODIK, A TÚRA IDŐPONTJÁRÓL
HONLAPUNKON ÉS HIRDETMÉNYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A KÖZÖNSÉGET!
A többszáz éves tölgyfák között sétálva ismerkedhetünk meg az 1977 óta védett Csokonyavisontai
Fás Legelő Természetvédelmi Terület múltjával, tájtörténetével, élővilágával, valamint
megcsodálhatjuk a márciusban nagy tömegben nyíló halvány sáfrányt is.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/474-3591, 30/377-3393, 82/461-285
Helyszín: Csokonyavisontai Fás Legelő, információs tábla. A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 2.: Tavaszváró foglalkozás a Tettye Oktatási Központban
A résztvevők a foglalkozáson megismerkedhetnek az ébredő erdő lakóival, valamint tavaszköszöntő
versek, színes ceruzák, textilfilcek segítségével tavaszt varázsolunk közvetlen lakókörnyezetünkbe.
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, a
részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 3.: Manótúra az Abaligeti-barlangban
A Barlangok Hónapja eseménye.
A program részletes ismertetése jelen hírlevél első oldalán olvasható.
Március 6.: DDNP Klub
Kirándulás a Balaton-felvidéken – Pallos-Rózsa Anita diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.
Március 22.: Víz világnapja a Tettye Oktatási Központban
A Víz világnapja alkalmából az életteret adó víz áll a foglalkozás középpontjában. Vizes kísérletek és
vízminőségvizsgálat színesíti a programot. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 10.00
óra. A program időtartama: 1,5 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 24.: Denevérkaland
Helyszín: Abaliget, Denevérmúzeum. A Barlangok Hónapja eseménye.
A program részletes ismertetése jelen hírlevél első oldalán olvasható.
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Március 24.: Húsvéti kézműveskedés Drávaszentesen
Szeretettel várunk mindenkit egy vidám, alkotó délelőttre a húsvétvárás jegyében! A program a
húsvéti készülődéshez nyújt hasznos segítséget.
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 30/377-3393, 82/461-285.
Helyszín, időpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes, 9.30 óra. A program
időtartama: 3 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 24.: Újjáéledő Homokpuszta
Jelvénygyűjtő túra
A túrán az újonnan kialakított állattartó telepet, az ott élő rackákat, a környező erdők tavaszi virágait
ismerhetjük meg. Bepillantást nyerhetünk a somogyi pásztorkodás múltjába és jelenébe is.
Helyszín, időpont: Nagybajom és Böhönye között a 61.sz. út homokpusztai bejárója, 10.00 óra
A túra hossza, időtartama: 5 km, 3-4 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Március 24.: Halászati bemutató a Boki-Dunán
A halászati bemutatóhelyen 500 évet ugrunk vissza a múltba, és egy ősi vízi világba pillanthatunk be.
A résztvevők megismerhetik az ártéri gazdálkodást, elődeink halfogási módszereit és eszközeit.
Helyszín, időpont: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re (N45.900000 E18.780000), 10.00 óra
A program időtartama: 2 óra, a részvételi díj: 500 Ft/fő.
Április 3.: DDNP Klub
Albánia madarász szemmel - Kováts László diavetítéses előadása
Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. Ingyenes program.

A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve
videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és
annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a DDNPI kommunikációjához,
marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG BEMUTATÓHELYEI











Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum – http://www.ddnp.hu/abaliget
Boki-Duna, halászati bemutatóhely – http://www.ddnp.hu/boki-duna
Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes – http://www.ddnp.hu/drava-kapu
Fehér Gólya Múzeum, Kölked – http://www.ddnp.hu/feher-golya-muzeum
Mohácsi Nemzeti Emlékhely – http://www.ddnp.hu/mte
Nagyharsányi Szoborpark – http://www.ddnp.hu/szoborpark
Ős-Dráva Látogatóközpont, Szaporca – www.ddnp.hu/odlk
Pintér-kert Arborétum, Pécs – http://www.ddnp.hu/pinter-kert
Szársomlyó – http://www.ddnp.hu/szarsomlyo
Tettyei Mésztufa-barlang, Pécs – http://www.ddnp.hu/tettyei-mesztufa-barlang
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: 72/518-221, 72/518-222
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu, komlos@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu
Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.

Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól,
kérjük jelezze ezt számunkra „Hírlevél leiratkozás” tárgyú e-mailben! Köszönjük!
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